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Główne zainteresowania badawcze 

- socjologia zbiorowości terytorialnych 

. struktura i przemiany zbiorowości terytorialnych w różnych skalach przestrzennych 

. tożsamość terytorialna  

. problematyka miejsca i stron rodzinnych 

. globalizacja 

. globalność a lokalność 

. geografia społeczna 

- socjologia przestrzeni, regionu i miasta 

. teoria przestrzeni i regionu 

. struktura ekologiczna miasta 

. przestrzeń społeczna i jej percepcja 

. przestrzeń wirtualna 

- socjologia narodu, języka i religii 

. teoria narodu  

. problematyka języka 

. granice i pogranicza  

. kresy i kolonizacja  

- integracja społeczna 

. inkluzja, ekskluzja i getto 

. bariery przestrzenne 

- socjologia kultury 

. kapitał społeczny i kulturowy 

. socjologia codzienności  

. płeć kulturowa 

- socjologia internetu 

- socjologia wiedzy i nauki 

. metodologia nauk społecznych  

- socjologia polityki i mediów  

. geografia wyborcza 

. marketing polityczny 

. język mediów 

- geopolityka i geografia polityczna 

. państwo, racja stanu, interesy narodowe 

. rdzeń a peryferie 

. przestrzeń polityczna a kodeks geopolityczny 

 

 

Hobby 

- miałem to szczęście, że większość swych pasji udawało mi się realizować w pracy  

zawodowej i jeszcze niekiedy mi za to trochę płacono 
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Dewiza życiowa 

- Wymagam wiele – od przyjaciół więcej niż od innych, najwięcej zaś od siebie samego 

 

 
Sentencje (prawie) własne 

- Jeśli nie wiesz jak się zachować, na wszelki wypadek zachowaj się przyzwoicie 

- Każdy nauczyciel doskonale wie, że nieświadome – a tym bardziej świadome –  

przywłaszczenie cudzych idei jest najszczerszą formą pochwały 

- Większość prawie nigdy nie ma racji 

- Puste beczki wydają najgłośniejsze dźwięki 

- Suma zer daje groźną liczbę 

- Żadna wiedza zdobyta na tym świecie nic nie znaczy w porównaniu ze słowem,  

spojrzeniem i gestem rodziców 

- Prawa socjologii nie są prawami funkcjonowania społeczeństw, lecz prawami socjologii 

 

 
Ulubione aforyzmy 

- Dubito, ergo cogito (Wątpię, więc myślę) 

Kartezjusz (Descartes) 

- Obowiązkiem uczonego jest nieposłuszeństwo myślenia 

Stanisław Ossowski 

- Nie bój się być ekscentryczny w swych opiniach, każda bowiem obecnie akceptowana 

opinia była kiedyś ekscentryczna 

Bertrand Russel 

- Śmieszna byłaby chęć przypisywania obecnym naszym poglądom jakiegoś absolutnego 

waloru 

Fryderyk Engels  

- Zdrowy rozsądek to zbiór przesądów, które nam wpojono przed 16. rokiem życia 

 Albert Einstein  

- Nie należy mylić prawdy z opinią większości  

 Jean Cocteau 

- Nie obawiaj się iść pod prąd 

Jan Paweł II  

- Być wolnym to móc nie kłamać 

Albert Camus  

- Non omne licitum honestum (Nie wszystko, co dozwolone, jest godziwe) 

- Nie ma wolności bez […] odpowiedzialności 

Jan Paweł II  

- Nie jest bogaty ten, kto dużo ma, lecz ten, kto dużo daje 

Erich Fromm 

- Kto za młodu nie był socjalistą, ten na starość będzie łajdakiem 

Raymond Poincaré 

- Umiałem zawsze odróżnić wielkość pracy samego Marksa od wulgaryzacji jego głębokich 

zawsze myśli 

Józef Piłsudski   

- Mistrz, który wiedzę posiada, pisze ją w duszy ucznia 

Sokrates 

- Człowiek szlachetny uczy się, aby być lepszym; dla człowieka nikczemnego studia są 

towarem – jak drób i bydło 

Mencjusz 



- Nie wszystko, co jest niezrozumiałe, jest głupie 

Bertrand Russel 

- Złudzeniem jest mniemanie, że dobre jest tylko to, co najnowsze  

Jerzy Szacki 

- Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć 

Cyceron  

- Jeśli się używa niewłaściwych słów, nie można nigdy dojść do właściwych wniosków 

Konfucjusz 

- Granice mojego języka są granicami mojego świata 

Ludwik Wittgenstein 

- Drogi jest mi Platon, lecz droższa prawda 

Arystoteles 

- Żadna logiczna definicja nie pouczy o tym, czym jest prawda 

Kartezjusz  

- Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy  

Albert Einstein 

- Patrz w gwiazdy, a nie pod stopy 

Stephen Hawking 

- Nie znać historii to być zawsze dzieckiem 

Cyceron 

- Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu 

Antoine de Saint-Exupéry  

- Jako Miś o Bardzo Małym Rozumku, pamiętaj, że rzecz, która przedstawia się dorzecznie 

w twoim łebku, może wyglądać mniej dorzecznie poza nim 

Alan Alexander Milne 

- Większość ludzi wolałaby umrzeć, niż myśleć. I tak zresztą robią 

Bertrand Russel 

- Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać 

Denis Diderot 

- To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości 

Bertrand Russel 

- Nigdy nie pozwalaj nieukowi oceniać innych 

Fokilides  

- Wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, 

że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się 

w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów 

Albert Einstein 
- Im wyżej szybujemy, tym mniejsi wydajemy się tym, którzy nie potrafią latać  

 Friedrich Nietzsche 

- Szlachetny wymaga od siebie, prostak od innych 

Konfucjusz  

- Słabi nigdy nie potrafią przebaczyć. Przebaczenie jest cnotą silnych 

Mahatma Gandhi  

- Na szczyt można wejść, ale wszystkie drogi ze szczytu prowadzą w dół 

Stanisław Lem 

- Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom 

Oscar Wilde 

- I kura ma skrzydła jak orzeł, ale cóż z tego? 

Aleksander Fredro  

- Błoto stwarza czasem pozory głębi 

http://pl.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein


Stanisław Jerzy Lec  

- Wyobraźcie sobie tę ciszę, gdyby ludzie mówili tylko to, co wiedzą 

Karel Čapek 

- Nie ma takich bredni, w które ludzie nie byliby w stanie uwierzyć 

  Stanisław Lem 

- Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat i ludzka głupota, chociaż co do 

pierwszego nie mam pewności 

Albert Einstein  

- Nigdy nie spotkałem człowieka całkowicie pewnego siebie. Oczywiście za wyjątkiem 

kompletnego idioty 

Carl Gustav Jung 

- Najpierw cię ignorują, potem śmieją się z ciebie, później z tobą walczą, w końcu 

wygrywasz 

 Mahatma Gandhi   

- Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo; to prawda 

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord  

 


